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Joensuun
Tiedeseura ry

SciFest-tiedefestivaalin paikka ja aika ovat uusiutuneet ja tämä perinteinen tiedettä, teknologiaa,
ympäristöä ja kulttuuria monimuotoisesti käsittelevä festivaali järjestetään tänä vuonna elokuun
viimeisellä viikolla tapahtumapuutarha Botanialla (Heinäpurontie 70, 80110 Joensuu). Käytössä on
koko Botanian reilun 3 hehtaarin puutarha-alue kasvihuoneineen, esiintymislavoineen ja
aistipuutarhoineen.
SciFest on avoinna torstaina 29.8. ja perjantaina 30.8. klo 9-16. Näinä päivinä Botaniaan on
kaikilla osallistujilla ja pajanpitäjillä maksuton sisäänpääsy.
Lauantaina 31.8. on pääsymaksullinen tapahtumapäivä, missä Botanian oman ohjelman lisänä
mukana on myös SciFest-työpajoja.
Alueelle saapuminen:
Busseilla ja henkilöautoilla saapuvat jäävät kyydistä raviradan pysäköintialueella ja kävelevät sieltä
Botanialle. Näin varmistetaan mahdollisimman turvallinen kulku ja estetään Botanian
pääsisäänkäynnin ruuhkaantuminen. Autoilla ja busseilla ei siis liikennöidä Botanian portille saakka
turvallisuussyistä. Samaten bussit noutavat oppilaat raviradan parkkipaikalta.
Polkupyörillä saapuvat voivat parkkeerata pyöränsä Heinäpurontien suuntaisesti Botanian ja
raviradan väliselle viherkaistaleelle (käytännössä puutarhaa reunustavan aidan ja kävelytien
väliselle heinäkaistaleelle). Tämä alue merkitään erikseen epäselvyyksien välttämiseksi. Pyörällä
liikkuvien tulee huomioida, että pysäköitävät kulkuneuvot eivät tuki kävelytietä, vaan sijoittuvat
selvästi ruohikon puolelle.
Olisi toivottavaa, että koulujen osallistuminen jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti molemmille
päiville koko SciFestin aukioloajan puitteissa. Näin varmistetaan se, että kaikilla on mahdollisuus
nauttia työpajoista, muusta ohjelmasta ja Botanian tarjoamista aktiviteeteista ongelmitta. Vuosien
kokemus on osoittanut, että torstai aamupäivä on ehdottomasti ruuhkaisin ajankohta. Järjestäjän
näkökulmasta toiveenamme on saada osa oppilaista vierailemaan myöhemmin iltapäivällä ja
kouluja käyttämään koko kahden päivän mahdollistavaa ajanjaksoa monipuolisesti hyväkseen.
Työpajat ja muu SciFest-ohjelma:
Aikaisemmista vuosista poiketen nyt lähes kaikki työpajat toimivat non stop -tyyppisinä.
Tekemistä kaikille osallistujille riittää, sillä monipuoliset työpajat ja inspiroiva alue lukuisine omine
aktiviteetteineen mahdollistavat aivan uudenlaisten kokemuksen kaikenikäisille kävijöille.
Työpajat sijoittuvat Botanian alueelle nouseviin juhlatelttoihin ja lavalle. Pajoja on tänä vuonna
noin 30. Näiden lisäksi Botanialla järjestetään aikataulutettuja teemallisia kiertokävelyjä sekä
kasvihuoneissa, että ulkona puutarhassa. Alueella on myös lukuisia toiminnallisia pisteitä,
ainutlaatuinen aistipuutarha, soittimia, majoja, leikkipaikkoja ym. joita voi monipuolisesti
hyödyntää. Kasvien lisäksi paikalta löytyy kultatöyhtökakadu Juuso, viljakäärme Keijo,
maakilpikonnat Elli ja Kaarlo, parta-agama Aku ja gekko Madde, sekä erillinen perhospuutarha.
SciFest on teemansa mukaisesti tiederetkellä.

Työpajojen otsikot ja sisällöt ovat näkyvillä http://www.scifest.fi/pajalista.php
Tarkennuksia pajojen aikatauluihin ja uusien pajojen julkistamiset lähipäivinä aina sitä mukaa kun
saamme niihin liittyvää lisätietoa. Myös muu ohjelma tarkentuu ja on löydettävissä SciFestin
sivuilta https://www.scifest.fi
Luvassa kaksi paneelikeskustelua:
SciFest-lavalla järjestetään torstaina 29.8. klo 13 paneelikeskustelu lasten ja nuorten
vaikutusmahdollisuuksista painettua sanaa hyväksikäyttäen. Teemana on ”Muuttuva ilmasto ja
kirjallisuus nuorten vaikuttamisen keinona”. Ilmastonmuutos aiheuttaa huolta lapsissa ja
nuorissa, ja he ovat valmiita muutokseen. Heillä on myös oikeus tuoda huolensa julki ja haastaa
aikuiset toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Paneelikeskustelussa nuorten
keskuudesta nousevia kysymyksiä käydään läpi. Panelisteina lastenkirjailija, juontaja, toimittaja ja
tuottaja Kaisa Happonen, räppäri, kirjailija freelance toimittaja-kääntäjä, radio Dj Karri Miettinen
(Paleface) ja tutkija, kestävään kehitykseen ja ENO-verkkokoulun opettaja, järjestöaktiivi Ville
Tahvanainen.
Toinen paneeli käydään perjantaina 30.8. klo 14.15 alkaen, jolloin lavalle nousevat Suomen
tiedekeskusten, -museoiden ja -tapahtumien johtavia toimijoita ja kehittäjiä yhdessä opetus- ja
kulttuuriministeriön edustujan kanssa keskustelemaan tiedekasvatuksen nykytilasta,
merkityksestä ja tulevaisuudesta otsikolla "Onko tiedekasvatus nykyajan elitismiä vai kuuluko
tiede kaikille?”. Moderaattoreina opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola ja Itä-Suomen yliopiston
harjoittelukoulun johtava rehtori (emeritus), KT Heikki Happonen.
SciFest-päivien aikana lavalla nähdään ja kuullaan myös muuta ohjelmaa.
Turvallisuus:
Pääsääntöisesti oppilaat ovat SciFestissa opettajansa vastuulla. Turvallisen ja sujuvan kokemuksen
varmistamiseksi paikalla on auttamassa ja neuvomassa lukuisa määrä SciFest-assistentteja,
järjestysmiehiä/-naisia ja Botanian omaa henkilökuntaa. Myös EA-päivystys on paikalla.
Ruokailut:
Koulujen ja muiden osallistujien on mahdollista ruokailla SciFestissa. Botanian ravintolapalvelut
tuottavat kullekin päivälle lounaan ja muut myytävät tuotteet. Ryhmät voivat tilata ruoat
ennakkotilauksella ravintolasta ja sopia laskutuksesta suoraan ravintolan kanssa. Yksittäisiä
annoksia voi ostaa ilman ennakkotilausta. Lounaiden menu, hinnastot ja tilaamiseen liittyvät
erilliset ohjeet tulevat SciFestin sivuille lähipäivinä. Paikalla on myös erillinen kahvio, makkarakoju
ja kioski eli pientä purtavaa (suolaista ja makeaa) on mahdollisuus ostaa ja nauttia. Maksaminen
onnistuu käteisellä ja kortilla.
Jotta SciFest-tiederetkestä saataisiin paras mahdollinen ilo ja hyöty irti, toivotaan osallistujien
varustautuvan avoimella seikkailumielellä ja ulkoiluun soveltuvalla vaatetuksella. Tapahtumassa
ei ole erillistä narikkaa, vaan kukin osallistuja huolehtii itse mukanaan kuljetettavista tavaroista.
Tuleva SciFest noudattaa monelta osin vanhaa tuttua kaavaa, mutta on toisaalta aivan
uudenlainen tapahtuma. Siksi toivommekin osallistujilta ennakkoluulotonta ja avointa mieltä.
Toivomme saavamme myös runsaasti palautetta joko jo nyt ennen tapahtumaa ja ehdottomasti

sen jälkeen voidaksemme viedä kokonaisuutta eteenpäin. SciFestin perimmäinen tarkoitus on
tuottaa sisältöä ja uusia mahdollisuuksia tiedekasvatukseen monipuoliseen toteutukseen
erityisesti paikallisen väestön tarpeisiin. Samalla se on kansallinen ja kansainvälinen tapahtuma
tuoden joka vuosi lukuisia vierailijoita ympäri maailmaa. Joensuun koulujen osallistuminen ja teiltä
saatava rakentava palaute on kriittinen ja aivan oleellinen osa SciFestin toteutusta.
Tervetuloa runsain joukoin elokuiselle Tiederetkelle SciFestiin!
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